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Inleiding 
In het pedagogisch beleid van Kanteel staat beschreven hoe wij naar kinderen en hun ontwikkeling 
kijken en hoe we deze visie in de praktijk brengen.  
Om verantwoorde en veilige kinderopvang te kunnen bieden hebben we naast een pedagogisch 
beleid ons ook te houden aan kwaliteitseisen die beschreven staan in de Wet kinderopvang. Onder 
andere de wettelijk eis van de pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven1.  
Spelen en leren doen wij binnen de spelregels van deze wet en kwaliteitseisen.   
Onze locaties en groepen zijn ingericht en ingedeeld volgens onze pedagogische visie en deze 
spelregels.  

 
In dit deel van het pedagogisch werkplan staat beschreven hoe wij dit als locatie doen. Dit is onze 
locatie specifieke invulling van het algemene deel van het pedagogisch werkplan .  
Het pedagogisch beleid en de beide delen van het pedagogisch werkplan vullen elkaar aan en 
vormen samen het complete pedagogisch beleid van Kanteel.  
Het algemene deel van het pedagogisch werkplan is samen met het pedagogisch beleid te vinden op 
de website van Kanteel, het locatiedeel staat in het ouderportaal van je locatie.  
 
Leeswijzer  
Daar waar in dit werkplan zij geschreven is kan ook hij of het gelezen worden en vice versa.  

Daar waar in dit werkplan ouders of jullie geschreven wordt, wordt ook ouder (enkelvoud) en 
verzorger(s) bedoeld.   

Voor een toelichting op de verschillende onderdelen verwijzen we je naar het algemeen deel van het 
pedagogisch werkplan. Dit kunt je lezen op de website van Kanteel, in het ouderportaal en het is op 
te vragen bij de clustermanager. 
 

Contactgegevens  
BSO Waluwekids 

Prins Clausstraat 2C 

5301 RT Zaltbommel 
Mailadres: bsowaluwekids@kanteel.nl  
 
Openingstijden  
Onze VSO (voorschoolse opvang) is geopend in schoolweken van 07.30-08.30 uur voor de leerlingen 
van de Fonkelsteen en OBS de Walsprong. Voorschoolse opvang vindt plaats in de groepsruimte Pim 
en Pom. Het lokaal tegenover de gymzaal aan de kant van het kinderdagverblijf. 
 
Onze BSO is in schoolweken geopend van maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 18.30 uur. 
Woensdag en vrijdag zijn we geopend vanaf 12.00 uur. 
In vakantieweken is onze BSO van maandag tot en met vrijdag van 07.30-18.30 uur geopend. Met 
uitzondering van de nationale feestdagen (2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, 2e Pinksterdag, 
Nationale viering 5 mei (1 x per 5 jaar) 1ste en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag. 
 
 
Schoolsluitingsdagen(sds):  
Tijdens SDS/Roostervrije dagen op school kunnen de kinderen de hele dag opgevangen worden. Voor 
de SDS opvang geldt een apart tarief. U dient op het formulier incidentele opvangaanvraag uw 
handtekening te zetten, dit voorkomt misverstanden. 

 
1 We hebben deze eisen verwerkt in de verschillende onderdelen in dit werkplan. In het pedagogisch beleidsplan zijn deze 
doelen ook opgenomen en verder uitgewerkt.  

mailto:bsowaluwekids@kanteel.nl
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Bij SDS dagen (studievrije dagen van school) zijn wij geopend bij een minimale inschrijving van 4 
kinderen. Tenzij u een SDS pakket afneemt, dan bent u gegarandeerd van opvang op de locatie BSO 
Waluwekids. 
 
Telefoonnummers:  

− Clustermanager:  Jolanda Noordzij   
Telefoonnummer: 06-36556454 
Email: jnoordzij@kanteel.nl 
Assistent manager: Manouk van Loon 
Telefoonnummer: 06-40175362 
Email: mvloon@kanteel.nl  

− Afdeling Relatiebeheer:   073-8511474 

− Telefoonnummer groep Dolle Draken 1 : 06-38077735 

− Telefoonnummer groep Dolle Draken 2 : 06-33345144 

− Telefoonnummer groep Dolle Draken 3/BSO+: 0418-514455 

 

Welkom bij de BSO Waluwekids 

 
We zijn blij jullie kennis te  laten maken met onze buitenschoolse opvang (BSO). 
BSO Waluwekids is gevestigd in het pand van Brede school de Waluwe. In het gebouw maken wij 
gebruik van drie ruimtes in het pand. Deze zijn op de dagen dat de BSO open is geheel tot onze 
beschikking. Hier eten en drinken we en is gelegenheid voor binnen activiteiten en ontspanning. 
Deze ruimtes bevinden zich op de begane grond en op de eerste verdieping. Dolle draken 1 maakt 
gebruik van de peuterspeelzaal/BSO lokaal, Dolle draken 3 van de BSO-ruimte in de Fonkelsteen. 
Dolle draken 2 heeft een BSO-lokaal op de eerste verdieping tot zijn beschikking. 
Voor de sportactiviteiten en buiten spelen maken we gebruik van de schoolpleinen. Hier creëren wij 
een veilige en uitdagende speel- leer- omgeving voor alle kinderen. Met aandacht voor omgeving en 
gezondheid komen kinderen bij ons spelen, ontdekken, leren en ontwikkelen.  
 
Ons team staat elke dag klaar voor ieder kind en iedere ouder, dit doen we met veel passie en 
toewijding. We vormen samen met trots één team, met één visie over kindontwikkeling. We zijn 
trots op wie we zijn en wat we doen, dit is terug te zien in ons dagelijks handelen.   
We hechten waarde aan persoonlijk contact en vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt 
en gezien wordt; kinderen, ouders, onze medewerkers en samenwerkingspartners. 
We kijken naar de wensen en behoeften van de kinderen, individueel en als groep. In afstemming 
met jullie zorgen we er samen voor dat je kind de beste opvang krijgt.  
Ieder kind kan zich bij ons ontwikkelen in zijn/haar eigen tempo. Wij volgen de kinderen waarbij de 
ontwikkeling van het kind centraal staat. Om de brede ontwikkeling te stimuleren zijn welbevinden 
en betrokkenheid ons vertrekpunt. Daarop stemmen we ons aanbod af. Dit alles gaat op een speelse 
manier want: spelen is leren.   
 
In dit werkplan staat beschreven hoe wij hier dagelijks invulling aan geven tijdens onze  
buitenschoolse opvang en vakantie-opvang.  
Ben je na het lezen van dit plan benieuwd naar de praktijk, kom dan eens langs. Bel of mail gerust 
voor een gesprek of een rondleiding door onze locatie. We zien je graag op onze locatie, je vindt onze 
gegevens aan het begin van dit werkplan.   
Heb je vragen over de inhoud van dit werkplan of over de uitvoering daarvan in de praktijk dan kun je 
bij mij of bij de pedagogisch medewerkers van ons kindcentrum terecht.  
 

mailto:jnoordzij@kanteel.nl
mailto:mvloon@kanteel.nl
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Wij hopen je binnenkort te mogen begroeten.   
 
Manouk van Loon  
Jolanda Noordzij 
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Eerste kennismaking en wennen 
 
Graag maken wij kennis met jou en je kind tijdens een rondleiding. Hierin kunnen jullie kennismaken 
met de medewerkers en de locatie en leiden we jullie rond in het gebouw. 
Na de inschrijving plannen we een intakegesprek, die jullie hebben met de mentor van jullie 
kind(eren). Tijdens dit gesprek maken we verder kennis met elkaar. Ook geven we onder meer uitleg 
over de werkwijze en afspraken van de groep waar het kind geplaatst is.  
We bieden twee wenmomenten aan in de groep. Voor de meeste ouders en kinderen is dit 
voldoende om de eerste ervaringen op te doen met onze BSO. We kijken hierbij samen met jullie wat 
het beste past bij jullie en de mogelijkheden van de groep, ook als er voor een kind meer 
wenmomenten nodig zijn. 
 
Tijdens het wennen in de groep maakt het kind kennis met de pedagogisch professionals, andere 
kinderen, de groepsruimte en het ritme van de groep. Er worden indrukken opgedaan en daarom 
kijken we goed hoe het kind hiermee omgaat en hoe we hierbij het beste kunnen begeleiden.  
Ben je benieuwd hoe het met je kind gaat? Je kunt ons altijd even bellen.  

Samen met jullie bekijken we hoe je kind het beste begeleid en ondersteund kan worden in deze 
wenperiode. Drie maanden na de start kijken we samen met jullie terug en bespreken we hoe 
het gaat in de nieuwe groep. Tijdens het intakegesprek plannen we hiervoor alvast een afspraak.  
 

 

Onze groepen 

De groep waarin je kind geplaatst wordt noemen we bij de BSO een basisgroep: een vaste groep 
kinderen, vaak van dezelfde leeftijd of ontwikkelingsfase. Er werken pedagogisch professionals die 
een vertrouwd gezicht zijn voor de kinderen.   
 
Kinderen die gebruik maken van incidentele of flexibele opvang plaatsen we zoveel mogelijk in 
dezelfde basisgroep. Hiermee creëren we stabiliteit en raken zij sneller vertrouwd met de kinderen 
en de professionals van deze groep. 
 

Groep Leeftijden 
van de 
kinderen  

Maximaal aantal 
kinderen in de groep  

Openingstijden en dagen 

VSO 4-12 jaar 20 Maandag tot en met vrijdag in schoolweken 
07.30-08.30 uur 

De voorschoolse opvang maakt gebruik van het lokaal van Pim en Pom op de begane grond. 

Dolle Draken 1 4 - 6  jaar  20 Maandag, dinsdag en donderdag 14:00- 18:30 
In vakantieweken van 07.30-18.30 uur 

Deze groep maakt gebruik van het lokaal van het Sprongetje als basisgroepsruimte 

Dolle Draken 2 4 - 12 jaar  22 Maandag, dinsdag en donderdag 14:00- 18:30 
Woensdag en vrijdag 12:00- 18:30 uur 
In vakantieweken van 07.30-18.30 uur 

Deze groep maakt gebruik van het BSO lokaal op de eerste verdieping. 

Dolle Draken 
3/BSO + 

4 - 12 jaar  8 Geopend bij aanwezigheid van kinderen met 
speciale ondersteuningsbehoeften momenteel 
is dat op dinsdag 14:00- 18:30 uur. 
In vakantieweken van 07.30-18.30 uur 

Deze groep maakt gebruik van het BSO lokaal in de Fonkelsteen. 
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Op elke basisgroep staan vaste pedagogisch medewerkers. We eten samen in de basisgroep. 
Het buitenspelen en het volgen van activiteiten gebeurt niet noodzakelijkerwijs in de basisgroep. Wel 
worden er verschillende activiteiten aangeboden die rekening houden met de leeftijd van kinderen. 
Dus bijvoorbeeld een activiteit voor de oudere kinderen en een activiteit voor de jongere kinderen. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers alle kinderen leren kennen en 
de kinderen alle pedagogisch medewerkers. Dat gebeurt ook automatisch tijdens de activiteiten en in 
de vrije tijd als kinderen in alle ruimtes mogen spelen.   
 
Je kind wordt maximaal in twee verschillende basisgroepen geplaatst. Hierover word je altijd 
geïnformeerd door de pedagogisch medewerkers of de afdeling Relatiebeheer en hiervoor vraagt 
men je schriftelijke toestemming voor te geven. Je kind verblijft ook maximaal in 2 verschillende 
basisgroepsruimtes per week. 

 

Samenvoegen 
 

Als de groepsgrootte het toelaat worden op schoolvrije dagen en tijdens vakanties groepen Dolle 
Draken 1 en 2 samengevoegd. Dolle Draken 3 wordt nooit samengevoegd.  
  
Tijdens het samenvoegen is er altijd een pedagogisch professional aanwezig in de samengestelde 
groep die bekend is voor alle kinderen. Voor een verdere uitleg over samenvoegen verwijzen we je 
naar het pedagogisch werkplan algemeen deel. 
 

Beroepskracht-kindratio en afwijken 

 

De BSO is tijdens vakanties en schoolvrije dagen per dag 10 uur of langer open. Op dagen dat wij tien 
uur of langer open zijn, mogen we maximaal 3 uur per dag van de beroepskracht-kindratio (BKR) 
afwijken. Het afwijken gebeurt op de momenten dat het minder druk is in de groepen waardoor we 
bijvoorbeeld een pauze, een overleg of een oudergesprek buiten de groep kunnen voeren.   
Op schoolvrije dagen en tijdens vakanties verdelen we dit op de volgende manier: 
 

Tijd waarop we afwijken van de BKR Tijd waarop we niet afwijken van de BKR 

08.00 - 08:30 uur 
13.00 - 14:30 uur 
17:30 - 18:30 uur 

07.30 - 08.00 uur 
08:30 - 13:00 uur 
14:30 - 17:30 uur 
 

 
 

Locatie overstijgend opvangen (clusteren) 
 
In de vakanties is BSO Waluwekids geopend. In de vakanties werken wij nauw samen met BSO de 
Uitkijk en stellen gezamenlijk een programma op. De kinderen van BSO de Uitkijk zijn in de vakantie 
aanwezig op de locatie Waluwekids. Tijdens de vakantieopvang streven wij naar de aanwezigheid van 
een bekende pedagogisch medewerker van BSO Waluwekids en BSO Uitkijk ondanks de, voor de 
Uitkijk, andere opvanglocatie. 
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Ons aanbod 
 
Spelen, zelf ontdekken en ervaringen opdoen geeft kinderen plezier, draagt bij aan hoge 
betrokkenheid en is daarmee de manier voor kinderen om zich te ontwikkelen. Alleen of samen met 
anderen ontdekken ze nieuwe vaardigheden en activiteiten en leren ze zelf keuzes te maken en op 
zoek te gaan naar oplossingen. Hierbij ontwikkelen zij zich op allerlei gebieden zoals: emotioneel, 
sociaal, expressief, motorisch, taal en cognitief.  
Ons pedagogisch aanbod is hier op afgestemd en vormt een samenspel van een rijke 
speelleeromgeving, de interacties tussen de kinderen onderling en de nabijheid en begeleiding van 
pedagogisch professionals. Hierdoor krijgen kinderen volop de ruimte om ontwikkeling en talenten te 
ontplooien.   
 

Dagritme 
 
Iedere dag is anders maar we hebben daarbij wel enkele vaste onderdelen die iedere dag 
terugkomen. Soms loopt een ochtend of een middag anders vanwege het activiteitenaanbod of 
omdat de groep een andere behoefte heeft op dat moment.  
 
Tijdens de voorschoolse opvang hebben we ongeveer het volgende ritme: 
Vanaf 07.30 uur vindt op maandag tot en met vrijdag de voorschoolse opvang plaats in het 
groepslokaal van Pim en Pom. We maken gebruik van het Pim en Pom lokaal omdat er tijdens de VSO 
1-2 kinderen aanwezig zijn en de spelmaterialen sluiten aan bij de leeftijdsgroep. De kinderen 
hebben vrij spel tot 08.15 uur. Om 08.15 uur wordt er opgeruimd en om 08.20 uur begeleid(t)/(en) 
de pedagogisch medewerker(s) de kinderen naar het schoolplein.  
  
 

Tijdens de naschoolse opvang hebben we ongeveer het volgende ritme:  
 

14.00 - 15.30 uur:  Kinderen worden opgehaald van school/komen naar de opvang.  
Na aankomst kunnen de kinderen vrij spelen tot alle kinderen er zijn. 
Kinderen kunnen vrij drinken dit staat klaar voor hen op de tafel.   

15.30 - 16.00 uur:  Drinken + crackers of ontbijtkoek  
16.00 – 17.00 uur:   Activiteit volgens de planning van Doenkids   
17.00 uur:  Drinken + groenten/fruit of maaltijdservice wordt uitgereikt voor de kinderen  

die hier gebruik van maken.  
Vanaf 17.00 uur:  Vrij spelen totdat de kinderen worden opgehaald  
 

Tijdens vakantiedagen en schoolvrije dagen is ons dagritme ongeveer zo: 

7:30 - 9:00 uur Ontvangst van kinderen en ouders. Kinderen zoeken vaak samen of alleen 
een activiteit waardoor ze de dag rustig kunnen opstarten.  

09:00 uur We gaan met elkaar aan tafel waar we fruit eten en water drinken. We  
bespreken samen welke activiteiten er gedaan kunnen worden en wie er 
aan mee willen doen. Of we nemen door welk uitstapje op het programma 
staat. 

09:30 uur Start van de activiteit of workshop of het uitstapje. Voor kinderen die  liever  
vrij willen spelen blijft er altijd een pedagogisch professional in de buurt.  

12:00/12.30 uur We gaan samen (aan tafel) zitten voor een broodmaaltijd. We nemen samen 
de ochtend door en bespreken het middagprogramma. 

13:30 uur   Start van de middagactiviteit of workshop of vervolg van het uitstapje 
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16:00 uur Bij een uitstapje komen we rond 16. 00 uur terug op locatie en gaan we met 
elkaar aan tafel voor een cracker of groenten en fruit. 

17:00 -18:30 uur We spelen buiten of binnen. Kinderen worden opgehaald door hun ouders of  
mogen zelfstandig naar huis afhankelijk van de afspraken. 

 

BKR bij uitstapjes 
Bij kleine uitstapjes hanteren wij 1 pedagogisch medewerker met maximaal 10 kinderen. Bij grote 
uitstapjes hanteren we de volgende BKR per leeftijdsgroep: 
4-6 jaar:  1 op 8 kinderen 
7-8 jaar: 1 op 10 kinderen 
9-13 jaar: 1 op 12 kinderen 
 
Uitzondering: Bij het halen van school en het brengen naar de BSO hanteren wij voor alle leeftijden 
een BKR van 1-8 wanneer dit met het (Kanteel) busje gebeurt en een BKR van 1-11 wanneer dit 
lopend gebeurt. Voor uitstapjes hebben wij een apart protocol ‘uitstapjes’. Meer informatie over 
uitstapjes of het protocol kunt u opvragen bij de clustermanager. 

 

Begeleid spel 
 

Samen spelen of even alleen. 
Het spel van het kind is voor ons het vertrekpunt  om aan te kunnen sluiten bij de behoeften en 
ontwikkeling van je kind. Het zijn activiteiten die de kinderen vanuit hun eigen behoeften bedenken 
of ontstaan. Zoals samen sporten, buitenspelen, een gezelschapsspel spelen, een boek lezen of 
gewoon even lekker chillen. We zijn steeds beschikbaar en stemmen ons handelen af op de 
behoeften van de kinderen. We kijken waar het kind zelf mee komt en spelen ook mee, zo ontstaan 
waardevolle interactiemomenten. 
 

Ontwikkelingsgericht aanbod 
 
We dagen kinderen uit om kennis te maken met nieuwe dingen en activiteiten om hen zo te 
inspireren en hun nieuwsgierigheid aan te wakkeren. Door een uitdagend- en gevarieerd aanbod 
willen wij kinderen leren samen te spelen, elkaar te helpen en samen plezier te maken.  
Onze interacties, begeleiding en de omgeving zijn afgestemd op het stimuleren van het welbevinden 
en de ontwikkeling van alle kinderen. Ieder kind ervaart in spel andere uitdagingen.  
Activiteiten worden afwisselend aangeboden in grotere groepen en kleine groepen. Het stimuleren 
van en de aandacht voor taal, motoriek en de cognitieve ontwikkeling is verweven in alle 
ontwikkelingsgebieden en ons totale aanbod.  
 

Onze ruimten 
Onze binnen- en buitenruimten zijn overzichtelijk ingericht. De kinderen weten hier de weg en 
komen hierdoor snel tot betrokken spel. De ruimtes die we gebruiken worden soms gedeeld met een 
andere groep. Om die reden zijn zij functioneel ingericht. 
 
BSO Waluwekids bestaat uit drie verschillende ruimtes; het peuter-kleuterlokaal van het Sprongetje 
(ingang Prins Bernardweg), het BSO lokaal (ingang zwarte hek, Prins Clausstraat) en het BSO lokaal in 
de Fonkelsteen (ingang zwarte hek, Prins Clausstraat).  De kinderen kunnen vrij spelen in hun 
groepsruimte.  
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De ruimte van Dolle Draken 1 wordt alleen door jongste BSO-groep kinderen van 4-7 jaar gebruikt en 
is ingedeeld met verschillende hoekjes waar kinderen kunnen bouwen, knutselen, lezen, puzzelen 
e.d. Er is een winkeltje en een huishoek en de stoere ridders kunnen een groot kasteel bouwen om 
hierin zelf verkleed als ridder in te spelen. De toiletgroep is aangrenzend aan het lokaal. 
 
De ruimte van Dolle Draken 2 heeft ook diverse hoeken, een huisje met een keuken/winkeltje, 
diverse knutselmogelijkheden, spelletjes en een lounge hoek. Er staan enkele computers en een WII 
ter beschikking van de BSO waar door middel van een intekenlijst voor kan worden ingetekend. De 
keuken bevindt zich in het lokaal en wordt door de kinderen alleen onder toezicht van een 
pedagogisch medewerker betreden en is afgesloten met een poortje. De toiletgroep grenst aan de 
gang van het lokaal. 
 
De ruimte van Dolle Draken 3 is ingericht voor een kleinere groep kinderen met rustige kleuren en 
een ruime opzet. Er is een lees/rusthoek en een bouwhoek. Een spelletjestafel en kast met diverse 
spellen voor kinderen van 4-12 jaar. Een grote knikkerbaan, auto’s en blokken om mee te bouwen, 
een poppenhuis, een atelierruimte en een winkeltje. Daarnaast kan deze groep gebruik maken van 
de faciliteiten in de school zoals een loose-parts hoek, muziekinstrumenten en de bibliotheek. 
De gymzaal wordt voor activiteiten ook gebruikt en ook de speelzaal van de Fonkelsteen kan voor na- 
en buitenschoolse activiteiten worden ingezet voor alle groepen. 
In de praktijk starten de kinderen na school in hun eigen ruimte/basisgroep met iets te eten en te 
drinken, waarna de kinderen zich over ruimtes verspreiden tijdens vrij spel en activiteiten. Samen 
met de kinderen zijn de gebruiksregels tot stand gekomen, deze worden jaarlijks met de kinderen 
geëvalueerd en bijgesteld. 
 
BSO Waluwekids heeft meerdere buitenruimtes tot haar beschikking, het zandbakplein (plein tussen 
het zwembad en het pand), het portage-plein aan de kant van de Prins Bernardweg, het peuterplein 
(plein van peuter-/ kleuterlokaal ’t Sprongetje, tevens aan de kant van de Prins Bernardweg) en het 
grote plein aan de kant van de Prins Clausstraat. Met de kinderen zijn afspraken gemaakt over het 
gebruik hiervan. Indien op 1 van de pleinen of in de speel- of gymzaal wordt gespeeld, gaat er altijd 
een pedagogisch medewerker mee. De oudere kinderen mogen zelfstandig buiten spelen, indien 
ouders daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. 
 

Materialen 
In ons materiaalaanbod kiezen wij voor duurzame sport- en spelmaterialen. Zo hebben wij geen 
plastic voetballen en denken wij bij de aanschaf van knutselmateriaal ook na over de vele creatieve 
toepassingen die kinderen aan kunnen zetten tot kritisch en creatief denken. Zo maken we gebruik 
van open eind materiaal. Denk aan kralen, houtjes, steentjes die kinderen in verschillende 
toepassingen kunnen gebruiken. Dit zet aan tot creatieve denkprocessen en stimuleert de creatieve 
ontwikkelen en de betrokkenheid. Kinderen weten waar de materialen te vinden zijn en kunnen deze 
makkelijk zelf pakken.  
Daarnaast hebben we ook diverse losse buitenspelmaterialen zoals steps, fietsjes, stoepkrijt, touwen.  
 
Bij de aanschaf van spelmateriaal en de inrichting van de groepsruimte worden de kinderen 
betrokken. Zij mogen hun ideeën bespreekbaar maken en dit wordt zoveel mogelijk meegenomen als 
dit binnen het voorop vastgestelde (financiële) kader past. Bij de aanschaf van nieuwe spelmateriaal 
stuurt de pedagogisch medewerker vanuit zijn of haar expertise en kennis over het aanbod van 
ontwikkelmateriaal de denkrichting van de kinderen wel een in bepaalde hoek. Zoals; ‘we zoeken 
constructiemateriaal wat vinden jullie leuk? Of wat missen jullie?’ 
 
 
Sportieve (motorische en sociaal emotionele) vaardigheden 
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Over het algemeen vinden veel kinderen het leuk om actief bezig te zijn. De wereld te verkennen 
vanuit beweging en te ontladen van een dag school of te ontspannen in de vakantie of na schooltijd. 
We gebruiken sport- en spelmaterialen zoals ballen, basketbaldunks, goals, pilonnen en lintjes. Naast 
dat wij de motorische ontwikkeling stimuleren door sport- en spelactiviteiten vorm te geven is er ook 
ruimte voor de sociale aspecten van sport en spel. Denk aan onder andere het leren van de 
spelregels, tegen je verlies kunnen, omgaan met winst- en teamvorming. 
 
Creatieve en expressie vaardigheden 

Kinderen zijn fantasierijk en kunnen van open materiaal een prachtig verhaal maken. We kijken dan 
ook door de ogen van kinderen naar materialen in onze omgeving en zoeken naar een verhaal achter 
de materialen. Dit is dan ook ons uitgangspunt om de expressie- en creatieve ontwikkeling te 
verrijken. We bieden kinderen verschillende materialen en mogelijkheden om hun creatieve- en 
expressieve vaardigheden te stimuleren. Bijvoorbeeld materiaal zoals, verf, papier, plak, klei, zand en 
water maar ook een green-screen setting waar ze films kunnen maken en activiteiten zoals stopdans, 
toneel of muziek waaruit de ze zelf kunnen kiezen.  
 
Sociale vaardigheden 

We begeleiden kinderen in hun interacties om sociale kennis en vaardigheden verder te 
ontwikkelen. Hierdoor leren we ze steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en 
te onderhouden. We ondersteunen ze woorden geven aan hun emoties en deze te begrijpen. 
We geven ze de ruimte om hierin te ontwikkelen en ondersteunen hen daarbij. We stimuleren 
de kinderen om met elkaar in gesprek te gaan, naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.  
In zowel de inrichting, het spelmateriaal en het aanbod zorgen we voor uitdragen van 
diversiteit en groepsgevoel. We zien, benoemen en respecteren overeenkomsten en verschillen 
van elkaar. Zo zorgen we er met elkaar voor dat iedereen erbij hoort. 
Dit doen wij bijvoorbeeld door het spelen van het ‘emotie-spel of een boel gevoel’.  

 

Waarden en normen 
We stimuleren kinderen op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden 
en normen in de samenleving; waardoor zij leren op respectvolle manier met anderen om te gaan en 
zich voorbereiden op actieve participatie in de maatschappij. We besteden aandacht aan het 
respectvol omgaan met elkaar en diversiteit  
Dit doen wij bijvoorbeeld tijdens onze groepsgesprekken en het samen opstellen van onze 
groepsregels. Zoals: iedereen mag meedoen, we praten om de beurt, we laten de ander uitpraten, je 
mag zijn zoals je bent met respect voor de ander. 
 
Zelfstandigheid 
We volgen de initiatieven van kinderen en stemmen ons handelen hierop af. Wat een kind zelf kan, 
laten we het kind ook zoveel mogelijk zelf doen. We stellen open vragen waarbij kinderen geprikkeld 
worden om kritisch na te denken. Wanneer zich een ‘probleem’ of ‘uitdaging’ voordoet laten we 
kinderen zelf nadenken over oplossingen en hiermee oefenen.  
Bijvoorbeeld: Kinderen die willen leren zonder toezicht buiten te spelen of zelfstandig naar huis 
willen leren gaan, overleggen we met de ouder(s)/verzorger(s) hoe we hiernaar toe kunnen werken. 
 
Kinderparticipatie 
Met kinderparticipatie geven wij kinderen een stem in allerlei zaken die hen aangaan. Wij nodigen 
hen uit om mee te denken en nemen hun inbreng serieus. We moedigen ieder kind aan ideeën en 
meningen te delen waarbij we hen ook leren rekening te houden met elkaar. We geven kinderen het 
vertrouwen en de ruimte eigen keuzes te maken. We stimuleren hen na te denken over oplossingen 
en deze uit te proberen. Dit draagt bij aan de sociale, emotionele en morele ontwikkeling van 
kinderen. Dagelijks hebben we een groepsoverleg waarin we met de kinderen de activiteiten van de 
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middag bespreken. Iedere maand bekijken we samen het aanbod in Doenkids en zoeken we met 
elkaar de activiteiten uit voor de maand erna. 
 

Doenkids 
 

Samen met de kinderen kiezen we activiteiten die hen aanspreken, hierbij ligt wel de nadruk op de 
ontspannende activiteiten zoals creatief, constructie en sport en spel. Voor een veelzijdig, uitdagend 
en leuk activiteitenaanbod maken we onder andere gebruik van Doenkids. Dit is een online database 
waarin tal van activiteiten staan voor onze BSO kinderen. Activiteiten die we zelf bedenken kunnen 
we hier ook aan toevoegen zodat ook andere BSO’s hieruit kunnen kiezen.  
 

Workshops 
 

We geven regelmatig een sportclinic of nodigen een externe uit voor een workshop. Zo organiseren 
we regelmatig basketbal-, voetbal of kickboks clinics al dan niet in samenwerking met bedrijven/ of 
verenigingen uit de Bommelerwaard. Ook nodigen we muziekdocenten of techniek specialisten uit 
om kinderen kennis te laten maken met muziek of techniek. 
 

Vieringen en feesten 
 

Op allerlei manieren en momenten vieren wij feest met elkaar.  
Feesten vormen steeds terugkerende rituelen die sfeer geven aan de groep en leggen de nadruk op 
het gevoel van verbondenheid. Ieder feest wordt afgestemd op en met de groep, met de persoon of 
de situatie. Ook vieren we grote en kleine successen en bijzondere momenten met elkaar waarbij de 
ervaring en plezier voor het kind centraal staan.  
Wanneer een kind jarig is mag hij zijn verjaardag vieren; dit is geen verplichting. We merken dat 
kinderen vaak alleen hun verjaardag op school vieren. Dit is de keuze van de ouders en kinderen. Als 
uw kind zijn verjaardag viert dan willen wij u vragen om zoveel mogelijk gezond te trakteren. Wij 
kunnen u daarvoor suggesties geven. We werken bij Kanteel met een protocol Voeding, als u 
belangstelling heeft dan kunt u deze opvragen bij de clustermanager. 
Rond speciale feestdagen zoals Pasen, Kerstmis en Carnaval, Sinterklaas organiseren we speciale 
activiteiten. We proberen de kinderen de betekenis van die feesten mee te geven. Samen zorgen we 
ervoor dat rond deze periode onze BSO wordt aangekleed in de sfeer van het feest. 
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Activiteiten met meer dan 30 kinderen 
 

Het kan voorkomen dat we tijdens vieringen of activiteiten met meer dan 30 kinderen in een groep 
samen zijn. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse voetbalcompetitie of het zomer- of winterfeest.  
We bereiden de kinderen voor op deze activiteiten door dit van te voren met ze te bespreken. We 
vertellen hen hoe de activiteit in grote lijnen zal verlopen en hoe wij hierbij hen zullen begeleiden en 
ondersteunen. Vooraf maken we met elkaar gedragsafspraken over elkaar kunnen helpen en wat ze 
kunnen doen als de samenwerking of het samen spelen minder fijn verloopt.  
Vindt je kind de activiteit iets te druk of wil je kind niet mee doen? Dan zijn er altijd andere 
activiteiten om te doen. We zorgen ervoor dat de kinderen onze nabijheid ervaren en voldoende 
ruimte krijgen om hun ervaringen op te doen.   

 

Ontwikkeling 
 
Ieder kind krijgt ruimte om vanuit ervaring te ontwikkelen, wij volgen deze ontwikkeling de gehele 
dag. Dit geeft ons een beeld van het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkelingsbehoeften 
van zowel je kind als van de groep. Hierdoor kunnen we nog beter inspelen op de behoeften van 
ieder kind en die van de groep.  
 

Mentor  
 
Ieder kind heeft bij ons een mentor. In het welkom bij boekje is voor jullie als ouder(s)/verzorger(s) 
terug te lezen wie dat is. Ook aan jullie kind wordt verteld wie de mentor is. Bij start op de BSO en bij 
eventuele wisselingen maken jullie kennis met elkaar. De mentor is het aanspreekpunt als het gaat 
om de ontwikkeling en welbevinden. Hij/Zij volgt en registreert de ontwikkeling van je kind en voert 
de oudergesprekken hierover.  
Bijvoorbeeld tijdens de: 

- 3 maanden evaluatie (3 maanden na plaatsing) 
- 10 minutengesprek (een keer per jaar, rond maart) 
- Overgangs-/overdrachtsgesprek  

De gespreksverslagen hiervan worden gedeeld via het ouderportaal en opgenomen in het 
kinddossier. 
 

Doorgaande ontwikkellijn  
 
We observeren de kinderen tijdens hun spel en het sporten, in hun ontwikkeling en hun lichamelijk 
welzijn.  
Dit registreren we momenteel  in ons kindvolgsysteem Looqin. Tijdens de jaarlijkse 10- 
minutengesprekken gaat de mentor hierover met jullie in gesprek.   
Als in de ontwikkeling van je kind ons iets opvalt gebruiken we het kindvolgsysteem om onze 
dagelijkse observaties gerichter in te zetten. Dit geeft ons een nog beter beeld hoe wij onze 
begeleiding kunnen afstemmen aan de behoeften van je kind. Dit bespreken we met jullie en samen 
kijken we hoe we de ontwikkeling van je kind nog beter kunnen volgen of ondersteunen. 
Wanneer er na deze aanpassing toch zorgen of vragen blijven over de ontwikkeling van je kind, wordt 
er samen met jullie een plan van aanpak opgesteld voor meer begeleiding of ondersteuning door 
ons. Als dit niet voldoende blijkt te zijn of niet aansluit bij de behoeften van jullie kind verwijzen we 
jullie naar de professionals in ons netwerk voor meer passende ondersteuning. Hierbij wordt gekeken 
naar de mogelijkheden van de BSO/het cluster, eventueel aangevuld met externe professionals. 
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Bijvoorbeeld die van BuurtzorgJong. Zij kunnen aanvullende tips geven of doorverwijzen naar de 
juiste instantie indien dit nodig blijkt te zijn. Uiteraard zullen wij altijd eerst in overleg met jullie 
treden en samen de stappen doornemen. 
 
 

Overdracht BSO 
 
Gaat je kind naar een andere BSO bijvoorbeeld bij verhuizing, dan kunnen wij een 
overdrachtsformulier opsturen. Deze overdracht gebeurt uitsluitend met schriftelijke toestemming 
van jullie. Indien gewenst kan er nog een mondelinge toelichting gegeven worden aan de mentor van 
de nieuwe BSO.  
 
Voor de overdracht van kinderen die bij ons extra begeleiding of ondersteuning hebben gehad, heeft 
de mentor samen met jullie een gesprek met de mentor van de nieuwe BSO. Hierbij is het ook 
mogelijk om een intern begeleider van de school bij aan te laten sluiten. Door deze “warme” 
overdracht kan de begeleiding in het basisonderwijs en de BSO beter worden afgestemd op de 
ontwikkeling die een kind bij ons heeft gemaakt.  
 

Overdracht naar ouders 
 
Tijdens de middagen als we de kinderen ophalen vragen we aan de leerkracht of er bijzonderheden 
zich hebben voorgedaan. Mocht je iets willen delen met de pedagogisch medewerkers kun je een 
bericht achterlaten in het ouderportaal. Bij de start BSO in vakanties hebben we aandacht voor een 
persoonlijke overdracht. Mocht er behoefte zijn aan een meer uitgebreid gesprek over de 
ontwikkeling van je kind dan maken we daar graag een afspraak voor.  
Wanneer er bijzonderheden zijn die niet kunnen wachten dan nemen we telefonisch contact met je 
op. Bijvoorbeeld als een kind zich niet lekker voelt of wanneer een kind gevallen is. Je kunt ook altijd 
contact opnemen met de groep van je kind. 
 
Via het ouderportaal ontvang je de nieuwsbrief van onze locatie met daarin informatie over, de 
groepen, de activiteiten en informatie vanuit de oudercommissie.  
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Pedagogisch vakmanschap 
 
Bij ons werken professionals met een passie voor kinderen. Iedere collega heeft andere kwaliteiten, 
ervaringen en ontwikkelingsbehoeften. Deze worden binnen het team benut en vormen een 
inspiratiebron. De diversiteit in het team maakt dat alle medewerkers van elkaar kunnen leren want 
net als de kinderen willen we graag blijven leren en ontwikkelen.  
 

Pedagogisch coach 
 
Iedere pedagogisch professional wordt gecoacht in pedagogisch handelen. De richtlijnen hierover 
staan beschreven in het algemeen deel van het pedagogisch werkplan. 
De pedagogisch coach is een vast gezicht voor de medewerkers en ouders op de locatie.   
Een pedagogisch coach kan als meewerkend coach in de groep of als extra professional in de locatie 
aanwezig zijn. De pedagogisch coach is een vast gezicht voor alle kanteellocaties in Zaltbommel. 
De pedagogisch coach wordt op basis van de aantal werkzame fte’s binnen onze locaties ingezet. 
Binnen de locatie BSO Waluwekids zijn in januari 2021; 1,15 fte werkzaam. Hierop wordt dan ook het 
aantal uren coaching berekend. Dat betekent dat er 11,50 uur voor de pedagogisch medewerkers  
van BSO Waluwekids aan coachingsuren beschikbaar is. 
 
 

 

Studenten en stagiaires 
 

Momenteel hebben wij een stagiair(e) op BSO Waluwekids.  
Zij voert de volgende werkzaamheden uit: 
Studenten Pedagogisch werk (niveau 3) & Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4)  
Taken/werkzaamheden  
1e jaar  
Kennismaken met ouders, kinderen, collega’s (voorstellen)  
Kleine activiteiten uitvoeren (boekje lezen, liedje zingen)  
Meespelen met de kinderen  
Leren kijken naar kinderen  
Ondersteunen van collega’s bij groepsmomenten  
Meekijken bij verzorgmomenten, onder begeleiding van werkbegeleider starten met uitvoeren 
verzorgmomenten (handen wassen, etc.)  
Uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden onder begeleiding van werkbegeleider (regels, 
afspraken)  
Dagritme van de groep kennen en daarop inspelen (fruit schillen, jassen aantrekken, etc.)  
Kijken/vragen naar taken die gedaan kunnen worden  
Pedagogisch werkplan lezen  
Overdrachten kunnen lezen  
2e jaar  
Starten met oudergesprekken/overdracht  
Activiteiten voorbereiden en uitvoeren aan de hand van een doel, ruimte inrichten  
Observeren en observatieformulier mee invullen  
Kan in kleine groep leiding geven/leiding nemen  
Zelfstandig verzorgmomenten uitvoeren (werkbegeleider is altijd eindverantwoordelijk)  
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Zelfstandig uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden  
Specifiek dagritme van individuele kinderen kennen en daarop inspelen (tafel dekken, etc.)  
Afstemming werkzaamheden en taken   
Verdiepen in beleid (ped. Bouwstenen, protocollen, etc.)  
Overdrachten kunnen lezen en schrijven  
3e jaar  
Intakegesprek/overgangsgesprek  
Thema + activiteiten voorbereiden en uitvoeren aan de hand van een doel, ruimte inrichten  
Observeren, observatieformulier invullen en begeleidingsplan opstellen  
Houdt overzicht in de groep, kan schakelen tussen kinderen  
Zelfstandig verzorgmomenten uitvoeren (complexere verzorgmomenten)  
Zelfstandig uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden  
Zelfstandig handelen binnen het dagritme van de groep (meedraaien als tweede pm’er)  
Zelfstandig taken uitvoeren, overleggen en afstemmen (dagdeel leiding nemen)  
Actie meedenken over beleid en kritisch kijken naar beleid  
Overdrachten kunnen lezen en schrijven   
Knelpunten m.b.t. kinderen en samenwerking signaleren vanuit een overdracht en 
verbetervoorstellen doen  
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Aanvullende informatie 
 

De maaltijdservice 
Bij BSO Waluwekids bestaat de mogelijkheid om maaltijden af te nemen van de Eetgemak. Eetgemak 
levert volgens alle hygiënische maatregelen en conform wet- en regelgeving, gekoelde maaltijden tot 
in de koelkast van de BSO. Wij bieden tegen een vergoeding € 3,60 inclusief BTW de mogelijkheid aan 
om je kind te laten eten op de BSO. Handig voor als je kind naar een aansluitende activiteit gaat of als 
je weinig tijd hebt. Eetgemak levert ook dieetvoeding en kan Halal maaltijden voorzien. Je dient dit 
bij de bestelling aan te geven. De maaltijden worden door de pedagogisch medewerkers volgens een 
werkinstructie warme maaltijden geserveerd. Indien gewenst kun je deze instructie opvragen bij de 
clustermanager. 
 

 

Oudercommissie (OC) en Centrale Ouder Raad (COR) 
 
In het cluster Zaltbommel hebben wij voor onze locaties, kindcentrum Waluwekids, locatie de Uitkijk, 
de SportBSO en PA Olleke Bolleke in Aalst, 1 oudercommissie waarbij van elke opvangsoort en locatie 
een vertegenwoordig van de ouders aanwezig is.  
De oudercommissie (OC) van ons cluster vergadert 4 tot 5 keer per jaar. Onderwerpen zoals voeding, 
inrichting van de buitenspeelruimte, organiseren van ouderavonden, actualiteiten in de 
kinderopvang etc. staan dan op de agenda. De lokale/cluster oudercommissie te bereiken via het 
mailadres: ocwaluwekids@kanteel.nl  
Voorzitter van de oudercommissie is Maartje Kroeze 
 
De lokale oudercommissies zijn verenigd in de Centrale Ouder Raad (COR). Ze zijn bereikbaar via 
mail:  cor@kanteel.nl  
Meer informatie hierover is te lezen in het algemeen deel van het pedagogisch werkplan.  
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